
واأ�صافت امل�صادر: "متت م�صادرة هاتف احلريري، 
ويف اللليللوم الللثللاين اأجلللر احلللريللري علللللى تللاوة 
بيانا�صتقالته من رئا�صة الوزراء يف بيان بثته قناة 

تلفزيونية ميلكها �صعوديون".
واجهة  اإىل  اأخللرى  مرة  لبنان  دفعت  اخلطوة  هذه 
منطقة  ت�صكيل  يعيد  واإيللران  ال�صعودية  بني  �رصاع 
اإىل  القوتني  بني  التناف�س  واأدى  الأو�صط.  ال�رصق 
اإذ  واليمن،  و�صوريا  العراق  يف  ال�رصاعات  تاأجيج 
يهدد  والآن  خمتلفا،  طرفا  منهما  واحدة  كل  تدعم 
وحتللاول  لبنان،  ا�صتقرار  بزعزعة  التناف�س  هللذا 
حزب  جماعة  اإ�صعاف  طويلة  فرتة  منذ  ال�صعودية 
�صيا�صية  والتي تعتر قوة  اإيران،  اهلل املدعومة من 

بارزة يف لبنان وجزءا من الئتاف احلاكم.
وتقول م�صادر مقربة من رئي�س الوزراء امل�صتقيل: 
الوزراء  رئي�س  اأن  اإىل  "ال�صعودية كانت خل�صت  اإن 
احلريري، وهو حليفها منذ فرتة طويلة وابن الراحل 
رفيق احلريري رئي�س الوزراء الأ�صبق الذي اغتيل يف 
عام 2005، كان عليه الرحيل عن امل�صهد ال�صيا�صي 

لأنه مل يكن م�صتعدا ملواجهة جماعة حزب اهلل".
اإىل  متعددة  لبنانية  م�صادر  ت�صري  جهتها،  من 
بهاء  الأكر  �صقيقه  يحل  لأن  "تخطط  الريا�س  اأن 
لبنان"،  يف  �صني  �صيا�صي  كاأبرز  حمله  احلريري 
من  وطلب  ال�صعودية  يف  موجود  بهاء  اأن  ويعتقد 
ملبايعته  هناك  اإىل  ال�صفر  احلريري  عائلة  اأفللراد 

ولكنهم رف�صوا ذلك.
ورف�صت ال�صعودية املزاعم باأن احلريري اأجر على 

ال�صتقالة وتقول اإنه "رجل حر".
م�صوؤولني  اإىل  الللو�للصللول  الللفللور  على  يت�صن  ومل 
مل  كما  الق�صية،  ماب�صات  على  للتعليق  �صعوديني 

ا�صتقالته  منذ  علنية  ت�رصيحات  اأي  احلريري  يعط 
ول اأي اإ�صارة حول متى ميكن اأن يعود اإىل لبنان.

ات�صال  تلقى  احلريري  اأن  الق�صية،  ماب�صات  ويف 
نوفمر/ت�رصين  من  الثاين  اخلمي�س  م�صاء  هاتفيا 
امللك  ولقاء  اململكة  اإىل  للح�صور  اجلللاري  الثاين 

ال�صعودي �صلمان بن عبد العزيز.
اإنه  مل�صت�صاريه،  يودع  كان  فيما  احلريري،  وقال 
مناق�صاتهم،  ل�صتئناف  الثنني  يوم  يعود  �صوف 

وقال لفريق اإعامه: اإنه "�صيلتقي بهم اآخر الأ�صبوع 
يلتقي  اأن  املقرر  من  كان  حيث  ال�صيخ"،  �رصم  يف 
بالرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�صي�صي على هام�س 

املوؤمتر العاملي لل�صباب.
وقال م�صدر مقرب من احلريري: اإن "رئي�س الوزراء 
تلقى ات�صال من م�صوؤول يف الروتوكول ال�صعودي 
ال�صبت، وطلب منه ح�صور اجتماع مع  �صباح يوم 
ينتظر  وجعلوه  �صلمان  بن  حممد  الأمري  العهد  ويل 

نحو اأربع �صاعات ثم قدموا له خطاب ا�صتقالته كي 
يتلوه عر التلفزيون".

زيارة  ويف  ال�صعودية،  زيارة  على  احلريري  وداأب 
بن  حممد  العهد  ويل  كان  اأيللام  بب�صعة  ذلك  قبل 
خمابرات  م�صوؤويل  مع  لقاءات  له  رتب  قد  �صلمان 
ب�صوؤون  املخت�س  ال�صعودي  امل�صوؤول  ومع  بارزين 

لبنان وهو وزير ال�صوؤون اخلليجية ثامر ال�صبهان.
اإىل بريوت، وكان  الزيارة  وعاد احلريري بعد هذه 

الوفد  يف  م�صادر  قالت  كما  الرتياح،  عليه  يبدو 
الذي يرافقه دائما، وكان ن�رص �صورة �صلفي له مع 

ال�صبهان وكاهما يبت�صم.
وقال احلريري مل�صاعديه: اإنه �صمع كاما "م�صجعا" 
م�رصوع  اإحياء  لإعللادة  وعودا  �صمل  العهد  ويل  من 

هبة �صعودية للجي�س اللبناين.
اأنه  اإىل  احلريري،  من  املقربة  امل�صادر  واأ�صارت 
باحلاجة  �صعوديني  م�صوؤولني  اأقللنللع  اأنلله  اعتقد 
من  اهلل  حزب  مع  التوافق  من  حالة  على  للحفاظ 

اأجل ا�صتقرار لبنان.
ولدى "حزب اهلل" جي�س مدجج بال�صاح بالإ�صافة 
وامل�صاعي  واحلكومة،  الللرملللان  يف  اأع�صاء  اإىل 
يف  اجلماعة  لإ�صعاف  ال�صعودية  من  املدعومة 
ا�صتباكات  اإىل  اأدت  الللزمللن  مللن  عقد  منذ  لبنان 
بريوت  العا�صمة  على  اهلل  حزب  و�صيطر  طائفية، 

بعدها.

كان  الللذي  احلللريللري،  من  املقرب  امل�صدر  وقللال 
تلك  خال  ح�صل  "ما  اللقاءات:  مبحتوى  علم  على 
كيفية  حول  موقفه  اأبللدى  احلريري  اأن  اللقاءات، 
التعامل مع حزب اهلل يف لبنان، واأن املواجهة مع 
باأنهم  واأعتقد  الباد،  ا�صتقرار  احلزب �صوف تزعزع 

مل يعجبهم ما �صمعوا".
مو�صوع  ل�صبهان؛  قال  "احلريري  امل�صدر:  وقال 
حتملونا  ل  حمللللليللا..  مو�صوعا  لي�س  اهلل  حللزب 
م�صريا  لبنان"،  ويتخطى  يتخطاين  �صيء  م�صوؤولية 
وجودية  معركة  هي  لل�صعوديني  "بالن�صبة  اأنه  اإىل 
لبنان  يف  نحن  ولكن  اأ�صود،  اأو  اأبي�س  م�صاألة  هي 

معتادون على الرمادي".
على  للح�صول  ال�صبهان  اإىل  الو�صول  يت�صن  ومل 

تعليق.

رويترز.. كيف انقلبت السعودية على سعد الحريري؟
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أميرة سعودية تعلن تضامنها مع أميرين معتقلين

53 ألف شائعة تخترق الشارع المصري خالل شهرين

الجيش اللبناني يداهم مناطق في بعلبك بحثا 
عن السعودي المختطف

وكالت ل متابعة: اأعربت اأمرية �صللعودية عن ت�صللامنها مع الأمريين متعب وتركي بن 
عبد اهلل بن عبد العزيز، اللذين مت احتجازهما �صللمن حملة مكافحة الف�صللاد يف اململكة 
منللذ اأ�صللبوع. ون�للرصت الأمرية نوف بنت عبللد اهلل بن حممد بن �صللعود، يف تغريدة على 
�صللفحتها الر�صللمية يف موقع التوا�صل الجتماعي "تويرت"، ر�صللالة كان قد كتبها ابن 
خالهللا الأمللري املعتقللل متعب بن عبللد اهلل، ثالث اأكللر اأبنللاء العاهل ال�صللعودي امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، بيده منذ 11 عاما. وبح�صب الر�صالة، اأظهر متعب م�صاعر الأخوة 
ال�صللادقة جتاه ابنة عمته، داعيا اهلل اأن يدميهما حتت ظل والدتها �صلليتة، التي توفيت 
لحقللا عللام 2011. وعلقت الأمرية نوف على الر�صللالة التي ن�رصتهللا قائلة: "من قبل 
11 �صنة اأخذ القلم، وخّط كلماته على هذا الدفرت عند زيارته لوالدتي )عمته( رحمها 
اهلل". وتابعت: "حفظك اهلل يال�صللهم الكرمي. ويا اأخي الغايل". ويف تغريدة ثانية، ن�رصت 
الأمرية ال�صللعودية �صللورة لبن خالهللا الآخر، الأمري تركي بن عبللد اهلل بن عبد العزيز، 
اأمللري الريا�للس ال�صللابق، وهو البن ال�صللابع من اأبناء امللللك عبد اهلل بن عبللد العزيز اآل 
�صللعود، املعتقل على خلفية ق�صايا ف�صللاد. وعلقت على ال�صورة: "اأ�صتودعك اهلل الذي ل 
ت�صيع ودائعه". واأوقفت اململكة الأ�صبوع املا�صي جمموعة من رجال الأعمال والأمراء 

وامل�صوؤولني، على خلفية تهم متعلقة بالف�صاد والر�صوة وا�صتغال نفوذ.

وكالت ل متابعة: ك�صللفت درا�صللة حديثة، اأن م�رص �صهدت خال ال�صهرين املا�صيني فقط 
53 األف �صائعة، اأغلبها اأطلق من داخل الباد. واأكدت الدرا�صة التي اأ�رصفت عليها جلنة 
الت�صللالت وتكنولوجيا املعلومات مبجل�س النواب امل�رصي، اأن بع�س و�صللائل الإعام 
نقلت ن�صبة ت�صل اإىل %30 من هذه ال�صائعات على اأنها اأخبار حقيقية، دون التاأكد من 
�صللحتها. وقال النائب اأحمد بدوي اإن ال�صللائعات اأ�صللبحت ُتطلق الآن يف م�رص دون اأي 
رد قوي لوقف تاأثريها الذي ي�صيب ال�صارع بالإحباط والكتئاب يف كثري من الأحيان، 
بل ويوؤثر على �صري احلياة الطبيعية للمواطنني، فمثا خرجت خال ال�صهرين املا�صيني 
�صللائعة تتحدث عن زيادة �صللعر الدواء، ما اأثر على �صللعر البيع للجمهور لحقا. واأ�صاف 
بللدوي اأن الفللرتة الأخرية �صللهدت خروج "�صللائعات تتحللدث عن زيادة �صللعر املنتجات 
البرتوليللة خال دي�صللمر، واأخرى عللن زيادتها يف ينايللر، اإل اأن وزير البللرتول اأكد اأنه 
ل زيللادة يف اأ�صللعار املنتجات البرتولية حتى يونيو املقبللل"، لفتا اإىل اأن هناك مواقع 
اإلكرتونيللة و�صللفحات يديرهللا ن�صللابون ول عاقة لهللم بالإعام، يبثون مللن خالها 
�صللائعات تطللال املجتمع امل�رصي، ولاأ�صللف اأ�صللبحوا يحققون انت�صللارا هائا يف كل 

حمافظات م�رص.

وكالت ل متابعللة: داهم اجلي�س اللبناين مناطق يف بعلبك، يف اإطار البحث عن مطلوبني 
علللى خلفية خطف املواطن ال�صللعودي يف ك�للرصوان. وذكر موقع "الن�للرصة" اللبناين، اأن 
القوات اللبنانية اأوقفت كا من حممد اأحمد �صليم جعفر، وعلي ح�صن جعفر، امللقب علي 
عبله، وحممد اأ�صعد جعفر، خال مداهمات يف قرية دار الوا�صعة، التابعة لق�صاء بعلبك.

وكانللت مديريللة التوجيلله يف قيادة اجلي�للس، قد اأعلنللت يف بيان اأن "وحللدات من فوج 
املغاويللر يف اجلي�للس تقللوم بتنفيللذ عمليللات دهللم وماحقللة مطلوبللني يف منطقة دار 
الوا�صللعة - البقاع، حيث �صللبطت كمية كبرية مللن املواد املخدرة، وعددا من الأ�صلللحة 
احلربية والذخائر العائدة لها والعتاد الع�صللكري، وقد تعر�صت هذه الوحدات اأثناء تنفيذ 

مهماتها،

Observatory Foundation for the Cu -   ن�رصت جملة
ture of Security الإيطاليللة مقللال بعنللوان "بوتني املنت�رص 
الرئي�للس يف حقبللة مللا بعللد الأزمة بف�صللل الأخطللاء التللي ارتكبها 
اأوباما". ورجح �صللاحب املقال وهو ماركو راكو، انهيار الدولر يف 

العامل وحدوث اآثار مدمرة لذلك �صتطال اجلميع با�صتثناء رو�صيا.
واعتللر اأن ما اأتاح للرئي�س الرو�صللي فادميللري بوتني فر�س اأجندته 
علللى ال�للرصق الأو�صللط، الأخطللاء الفادحللة التللي ارتكبهللا الرئي�للس 
الأمريكللي ال�صللابق بللاراك اأوباما الذي ت�صللاعف حجللم الدين العام 
الأمريكللي يف عهللده مرتللني، ملحقللا ال�للرصر بالوليللات وحلفائها 

الغربيني.
انتقام اأ�صود:واأ�صللاف اأن "حكم اأوباما الذي ا�صللتمر لثماين �صللنوات، 

كان حقبة من انتقام اأ�صللود الب�رصة من البلد الذي اأهان ال�صللود دون 
�صللواهم طيلة قرون"، واأن رو�صيا بقيادة فادميري بوتني، "هي التي 
جنللت ثمار ذلللك لأنها البلللد الأغنللى برثواته يف العللامل، واملتمتعة 
بقيللادة قويللة اجتللازت الختبللارات ال�صللعبة، وتتحلللى باخلللرات 
القياديللة الازمة". التوتللر الداخلي يوؤدي اإىل انتحللار البلد املهيمن 
اعتللر ماركللو راكللو اأن الوليللات املتحللدة يف الوقت الراهللن، وبعد 
الإرث الذي تركه لها اأوباما اأ�صللبحت منق�صللمة علللى ذاتها اأكرث من 
اأي وقت م�صللى، وال�صللقاق احلا�صللل فيهللا، كذاك الذي عا�صللته اإبان 
حربهللا الأهليللة. تركللة الرجل املري�س؟ ويف و�صللف تركللة اأوباما، 
اأ�صللار �صللاحب املقال اإىل اأن دونالد ترامب مل يرث عن خلفه �صللوى 
البور�صللة ال�صللامدة حتللى الآن، والحتقللان الداخلللي يف البللاد، 
واأزمة اقت�صللادية م�صتع�صية، ودين هائل، ف�صا عن الغمو�س الذي 
يلللف م�صللداقية التفوق الع�صللكري الأمريكي، وناأي حلفاء وا�صللنطن 

عنهللا الواحد تلللو الآخر، والفو�صللى التللي تعم الباد لعللدم اعرتاف 
خا�رصي النتخابات الرئا�صللية بنتائجها. القادم اأعظم واأ�صللاف اأن 
القللادم على الوليات املتحللدة اأعظم، واأنه اإذا مللا اأخفق الحتياطي 
الأمريكللي يف اإجها�للس الت�صللخم، فللاإن الللدولر �صللينهار ل حمالة، 
حيث اأن الرتفاع يف اأ�صللعار النفط �صلليكون حادا، و�صللينقلب عك�صللا 
علللى العملللة الأمريكية التي يفيدها ارتفاع طفيف لاأ�صللعار يف ظل 
املديونيللة الهائلللة التي ترزح حتتها، واأحداث ال�رصق الأو�صللط دليل. 
الك�صللاد العظيم: ح�صللابات الدول امل�صللدرة للوليللات املتحدة، ويف 
مقدمتها اأملانيا وال�صني �صللتتعر�س لأثر قا�صم �صيعادل اأثر القنبلة 
النوويللة على احلجر والب�رص، اإذ �صلليغرق البلدان يف منتجاتهما التي 
لن تلقى م�صللرتيا لها، و�صلليعانيان ك�صللادا مل يعرفانلله وعجزا كبريا 
يف الت�رصيف بفعل ارتفاع اأ�صللعار منتجاتهما نتيجة لرتفاع �صللعر 
�رصف اليويان واملارك. ال�صللتات م�صري الحتاد الأوروبي: النهيار 

الإيديولوجي م�صللري اأملانيا يف ظل هذا ال�صلليناريو، ول�صيما يف ظل 
حكم اليمني يف النم�صللا واأملانيا، فيما �صتندلع النزعات النف�صالية 
على اأطراف الحتاد الأوروبي، و�صتعلو اأ�صوات املناه�صني لاحتاد، 
و�صتلجاأ بلدان و�صط اأوروبا اإىل ا�صتخدام القوة للدفاع عن م�صاحلها 

واإ�صكات النف�صاليني. الطوفان �صيغرق اجلميع با�صتثناء رو�صيا
اإذا مللا انهار الللدولر، فاإن الطوفان الذي �صللينجم عن ذلك، �صللينهي 
حقبللة الللدولر، و�صلليولد اآثللارا اآنيللة مدمللرة �صللتكفي للق�صللاء على 
امل�صتوردين الرئي�صيني يف العامل، ومناف�صي وا�صنطن، لتكون رو�صيا 

الناجي الوحيد من الطوفان.
انهيار الدولر، �صللوف يعللود على الوليات املتحللدة بالفائدة لفرتة 
وجيللزة، لأنلله �صيف�صللي اإىل هبللوط اأ�صللعار منتجاتها التي �صلليزداد 
الطلللب عليهللا وت�صللديرها، واإىل تراجللع ال�صللترياد والعتماد على 

املنتج املحلي.

قال ب�صللام را�صي املتحدث با�صم رئا�صة اجلمهورية 
اإن ت�رصيحللات الرئي�للس ال�صي�صللي عللر  امل�رصيللة، 
نقا�صللاته وحديثلله لاإعللام علللى هام�للس منتللدى 
�صللباب العامل، حتمل ر�صللائل متعددة عن الأو�صللاع 
يف املنطقة. وتعر عن رف�صلله لأن تكون احلرب هي 

اخليار، وخا�صة فيما يتعلق بالأزمة اللبنانية.

واأو�صللح خللال مداخلللة هاتفية لرنامللج "حقائق 
واأ�رصار"، مع الكاتب ال�صللحفي م�صللطفى بكري، اأن 
كام الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صللي وا�صح جدا، لفتا 
اإىل اأن اأي تطور يحدث فاإن م�رص موقفها ثابت �صللد 
اأي حلول ع�صكرية، وم�رص مع ال�صام واحلوار ومائدة 
الت�صوية ال�صلمية لأي نزاع اأو �صوء فهم وخاف ذلك. 
واأ�صللاف اأن م�رص تدعم اجليو�س الوطنية النظامية، 
ول تتفق اأو تلتفت اإىل اأي ميلي�صيات م�صلحة، وم�رص 

مللع رخاء ال�صللعوب و�صللعادتها، ومللع التنمية ورفع 
م�صللتوى املعي�صللة ووحدة الأوطان و�صلليادتها على 

اأرا�صيها، ولي�صت مع التق�صيم.
واأو�صللح اأن م�رص مع املواطنة ولي�صت مع الطائفية 
اأو العرقية، م�صللريا اإىل اأن كل ذلك هو الإطار ال�صامل 
الللذي تتحللرك فيلله م�للرص، م�صللتطردا: "تطبيللق تلك 
املعايللري على اأي ق�صللية يف املنطقللة، فنجد موقف 

م�رص وا�صح جًدا".
ت�صللهد �صلوفينيا اليوم جولة ثانية من النتخابات 
الرئا�صللية مب�صللاركة 1.7 مليون ناخب، لاختيار 
بني الرئي�س احلللايل للباد بوروت باهور واملمثل 

ال�صينمائي ال�صابق ماريان �صاريتز.
وجللرت اجلولللة الأوىل يف 22 اأكتوبللر، حيللث مل 
يتمكللن اأي مللن املر�صللحني من تخطللي حاجز 50 
يف املائة. وح�صللل الرئي�س احلايل للدولة، باهور، 
الذي تر�صح كم�صتقل، على ٪47.21 من الأ�صوات، 
وجللاء ثانيا عمدة بلدة كامنيللك املمثل الكوميدي 

ال�صابق �صاريتز بنتيجة 24.76٪.
وكان م�صللتوى م�صللاركة الناخبللني متدنيا اإىل حد 

قيا�صي وبلغ ٪44.23 فقط.
والدرا�صللات  العللام  الللراأي  ا�صللتطاعات  وتتوقللع 

املختلفة فوز باهور يف اجلولة الثانية.
و�صيح�صللل رئي�للس �صلللوفينيا املنتخللب على فرتة 
اأن  املعللروف  ومللن  �صللنوات.   5 مدتهللا  رئا�صللية 
�صلوفينيا جمهورية برملانية، وتبقى وظيفة رئي�س 

الدولة �صكلية اإىل حد كبري.
�صللمن  كانللت  �صلللوفينيا  اأن  اإىل  الإ�صللارة  جتللدر 
يوغو�صللافيا قبل انهيارها وان�صللمت اإىل الحتاد 

الأوروبي يف مايو عام 2004.

مجلة إيطالية: االنهيار مصير الدوالر والنصر حليف بوتين

انطالق الجولة الثانية مصر توضح موقفها من استخدام الحلول العسكرية في لبنان
من انتخابات الرئاسة في 

سلوفينيا
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لبنان يركض من أجل الحريري
�صللهد لبنان اليوم الأحللد ماراثون بللريوت، الذي يحمل 
�صللعار "عودة رئي�للس جمل�س الوزراء �صللعد احلريري اإىل 
لبنللان" لتاأكيد الت�صللامن معلله وجللاء الغمو�س حول 
وجوده خارج لبنان.ويف هذا الإطار، طالب ع�صو تكتل 
"التغيري والإ�صللاح" �صلليمون ابي رميا بفك احل�صللار 
املفرو�للس على احلريري وعودتلله اإىل لبنان، معترا اأن 
ظللروف ال�صللتقالة وتواجده الدائم يف ال�صللعودية، يوؤكد 

ح�صول عملية احتجاز له.
واعتللر يف حديللث تلفزيوين على هام�س م�صللاركته يف 
املاراثللون، اأن هذا احلللدث  "دليل علللى اأن لبنان مهما 
حدث لديه اإرادة باحلياة، وهو ر�صللالة ملن يعتقل رئي�س 
حكومتنللا، باأننللا موجللودون وراأ�صللنا مرفللوع ول اأحد 
مي�س بكرامتنللا". وكان الرئي�س اللبناين، مي�صللال عون، 
قللد قال اأمللام وفد من "جمعية ماراثللون بريوت"، اأم�س 
ال�صللبت، اإن: "لبنان باأهله و�صيا�صللييه والريا�صيني فيه 
ل يقبل اأن يكون رئي�س حكومته يف و�صع يتناق�س مع 
التفاقات الدوليللة والقواعد املعتمدة يف العاقات بني 
الدول". من جهته، اأو�صللح وزيللر اخلارجية واملغرتبني 
اللبنللاين، جللران با�صلليل، من خال �صل�صلللة ات�صللالت 
مع وزراء خارجية عدد من الدول ال�صللديقة وم�صوؤولني 
دوليني، الأ�صباب التي اأدت اإىل اعتبار ا�صتقالة احلريري 

غري مقبولة.
ودعا با�صلليل مل�صللاعدة لبنان مللن اأجل تاأمللني العودة 
ال�رصيعة للحريري، ومتكينه من اتخاذ قراره يف ظروف 
�صيا�صللية ود�صللتورية و�صخ�صللية منا�صبة، م�صللددا على 
تقيللد لبنللان الدائم بكافللة ال�رصائللع الدوليللة، واحرتام 
التفاقيللات والقرارات الدولية والأعراف الدبلوما�صللية، 

التي ل تقبل التدخل يف �صاأن اأي دولة عربية.
و�صللكلت ا�صللتقالة رئي�س الوزراء اللبناين �صعد احلريري، 
التللي اأعلنهللا يف 4 نوفمر/ت�رصين الثاين من الريا�س، 
ال�صيا�صللية يف لبنللان،  الأو�صللاط  مفاجللاأة مدويللة يف 
واأثارت موجة من ال�صللائعات حللول وجود احلريري يف 

"الإقامة اجلرية" يف الريا�س.
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منذ حلظة و�سول طائرة �سعد 
احلريري اإىل اململكة العربية 

ال�سعودية يوم اجلمعة الـ3 من 
نوفمرب/ت�سرين الثاين كانت 

يف انتظاره مفاجاأة.
وقالت م�سادر مقربة من 
احلريري، بالإ�سافة اإىل 

م�سوؤولني لبنانيني �سيا�سيني 
واأمنيني: اإنه "مل يكن هناك 

�سف من الأمراء ال�سعوديني 
اأو م�سوؤولني حكوميني كما هو 
املعتاد ل�ستقبال الرجل كرئي�س 

لوزراء لبنانفي زيارة ر�سمية 
لالجتماع مع امللك �سلمان".
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